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Az egyetlen ész filozófusa: könyv Immanuel Kantról

Boros János professzor több mint három évtizedes kutatói-oktatói tapasztalatait foglalta 
össze tekintélyes terjedelmű Kant-könyvében. Ezen időszak alatt foglalkozott a pragma-
tizmussal, Richard Rorty munkásságával, publikált írásokat az etika és a politikai filozó-
fia tárgykörében egyaránt alkalmazva az angolszász stílusú analitikus és a kontinentális 
megközelítést; meghatározó szerepet vállalt a Pécsi Tudományegyetemen a filozófia 
szak (1992) és a filozófiai doktori iskola (2002) megalapításában; de a königsbergi 
gondolkodó munkásságának elemzésére mindig vissza-visszatért. A kötet műfaját szisz-
tematikus bevezetésként határozza meg. Ez azt jelenti, hogy az eredeti szövegekre kon-
centrál, célja, hogy „Saját erővel küzdjünk meg közvetlenül a textussal.” (9) Ezt teszi a 
szerző, és ebben kíván segítséget nyújtani az olvasónak is közvetlenül saját könyvére, 
közvetve Kant könyveire vonatkozóan. Nem filozófiatörténetet olvasunk abban az ér-
telemben, hogy fogalmak útját kísérnénk nyomon egyik szerzőtől a másikig, Platóntól 
számos közvetítőtőn át Kantig. Nem is eszmetörténetet abban az értelemben, hogy rájöj-
jünk arra, hogy mit – és adott esetben milyen sokat – vett át a nagy Kant számos kisebb 
szerzőtől, hogy elcsodálkozzunk azon, vajon miért is Kantot tartja akkor oly nagyra a 
hagyomány, miért nem azon kisebb szerzők valamelyikét. A szisztematikus tárgyalás 
azonban nem akadályozza meg abban, hogy fontos helyeken kitekintsen a szövegből: 
visszafelé Descartes, Locke vagy Hume irányába, de még inkább előre, például Hegel, 
Marx, Habermas vagy a posztstrukturalizmus felé.

A kötetben Kant rendszeralkotó filozófusként kerül bemutatásra, megismerhetjük 
azt a folyamatot, amely eredményekét Kant szerint a rendszer kiegyensúlyozódik. A 
folyamat kiindulási pontja az a meggyőződés, hogy „Egyetlen ész létezik, a tiszta ész 
és ennek kétfajta használata, az elméleti és a gyakorlati.” (179) A filozófiában kevésbé 
jártas olvasó furcsállhatja, hogy a „gyakorlati” jelző hogyan kapcsolható a filozófiához, 
azt nyilván rendben lévőnek találja, hogy az „elméleti” Kant esetében is a filozófia 
úgyszólván természetes jellemzője. A filozófia elsődleges tárgy a tiszta ész, amely füg-
getlen a tapasztalati benyomásoktól. Ez az ész azonban nemcsak megismer (bár az sem 
csekélység), hanem cselekszik is, vagy legalábbis cselekedetre sarkall, így gyakorlati. 
A hagyományos filozófiai diszciplínák közül gyakorlati az etika és az ezt alkalmazó 
politikai filozófia. A szerző a kanti rendszer kiépülését három kérdésre adott válaszok 
alapján mutatja be, amit a fejezetek címében is jelöl. Az első kérdés, a „Mit tudhatok?” 
– Erre válaszol az a mű, ami Kantot már életében világhírűvé tette, A tiszta ész kritikája. 
A másodi kérdés, a „Mit tegyek?” – Erre válaszol A gyakorlati ész kritikája, valamint 
más morálfilozófiai írások. A harmadik kérdés így hangzik: „Mit szabad remélnem?” – 
A fejezetek címadásában ez a történelemfilozófiánál jelenik meg, de bízvást idekapcsol-
ható Kant vallásfilozófiája is. Az utolsó kritika, Az ítélőerő kritikája első látásra nem 
illeszkedik ebbe a tipológiába. Többen ezt a könyvet nem is veszik olyan komolyan, 
de legalábbis nem tekintik a rendszer elemének. Boros János inkább azokkal ért egyet, 
akik szerint a harmadik kritika nemcsak kitölti az üres helyet a másik kettő között, ha-
nem közvetítve le is zárja a struktúrát, helyet adva olyan területeknek, mit az esztétika 
és a biológia. A könyv szerkezetét vizsgálva az a kép alakul ki bennünk, hogy a szerző 
egyfajta arany közepet talál meg kétszer két véglet között. Az első extremitáspár úgy 
festene, hogy egyfelől azok, akik szerint Kant kizárólag vagy igazából tudományfilozó-
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fus és/vagy morálfilozófus; másfelől azok, akik szerint legalább annyira politika- és mű-
vészetfilozófus is, sőt. A második pedig úgy, hogy egyfelől azok, akik szerint Kantnak 
maradéktalanul sikerül a rendszeralkotás; másfelől azok, akik szerint nem, sőt a rendszer 
végül szétesik darabokra.

Boros János – alkalmazva Otfried Höffe terminológiáját – az 1781-ben megjelent első 
kritikát episztémikus kozmopolitizmusként jellemzi, ami fundamentális antropológiára 
épül. Minden embernek azonos a fiziológiai felépítése, feltételezhető, hogy megegye-
zik az elme alapszerkezete is mindannyiunk esetében. Az egyén nem emelheti ki magát 
saját nyelvéből és kultúrájából, de a különböző kultúráknak is vannak közös elemik, 
amelyekre támaszkodva kommunikálhatnak egymással. Az episztémikus kozmopolitiz-
mus konkrét módszere Kantnál a tárgyvonatkozási logika. A módszer a tudat működé-
sének egy sajátos vizsgálati lehetősége, különbözik az empirikus pszichológiától, de a 
hagyományos logikától is, mivel egyrészt a tapasztalat előttit kutatja, másrészt a tuda-
ton kívüli világra nyitott. Kant egyetemes gondolkodó, jelentőség is egyetemes, ezt ma 
kevesen vitatnák. A magyar kultúrának is integrált része már a XVIII. század végétől, 
ezért is jelentős az ilyen nagymonográfia közreadása. Csak egy példával szemléltetve 
a korai Kant-hatást Magyarországon: 1788-ban jelenik meg A gyakorlati ész kritikája, 
amit szerzője azokkal a – Boros János által teljes joggal „himnikus”-nak nevezett (235) 
– sorokkal fejez be, amiket általában lerövidített formában ekképp szoktunk idézni: „két 
dolog tölti el elmémet (…) csodálattal (…): a csillagos ég fölöttem és a morális törvény 
bennem.” Erre Csokonai Vitéz Mihály 1804-ben a Halotti versekben már lényegében 
mint szállóigére válaszol: „Az égre nem nézek, földön jót nem teszek, / Itt élek, itt halok, 
itt rothadok, veszek.” A Csokonai-vers alanyát elkeseríti a kanti filozófiának azon ered-
ménye, hogy az emberi léleknek sem hallhatatlanságát, sem halandóságát, sem igazolni, 
sem cáfolni nem képes az elméleti tudomány, mivel az kívül esik a lehetséges tapasztalat 
körén. Akkor viszont – érzékelteti a veszélyt Csokonai – mind teoretikus, mind gyakor-
lati-morális szempontból erősen megkérdőjeleződik ember voltunk.

Széles körben ismert, hogy a kanti filozófia kritikai. Ezzel kapcsolatban két félreér-
tés is elterjedt, ezeket feltárja a kötet. Egyrészt a kritika hétköznapi jelentése nagyban a 
művészeti alkotások, például filmek bírálatához kötődik, Kantnál viszont minden em-
beri forrásához, az észhez. Másrészt abból, hogy Kant a történeti értelemben vett felvi-
lágosodás korának összegző bölcselője volt, a stúdiumainak elején tartó olvasó arra jut, 
hogy az ő szövegeit is a felvilágosodás toposzának elvárása alapján olvassa: „Mindent 
vonjunk az ész ítélőszéke elé!” Az ész mindent kritizál, ami szembejön. Kantnál azon-
ban az „ész kritikája” birtokos szerkezet jelentése más, itt nem abból indulunk ki, hogy 
az ész kritizál, hanem hogy az ész kell kritizálni. Igen ám, de kinek? Az észnek. Ha a 
jogi metafora képi világával akarjuk kifejezni az összefüggést, akkor azt mondhatjuk, 
hogy az ész egyszerre törvényhozó, végrehajtó, valamint igazságszolgáltató; ez utóbbi 
vonatkozásában pedig egyszerre ügyész, védő és bíró. „Nem lesz ez egy kicsit sok?” 
Kérdezhetné valaki, indirekt beszédaktussal kifejezve rosszallását az ilyen hatalomkon-
centrációval szemben. Az ember számára azonban a kanti ismeretelméleti rendszerben 
az észen kívül nincs más. De tegyük fel egy pillanatra, hogy valami mást, valami többet 
akarna, azt is csak az ész segítségével gondolhatná el. Az ész mindazonáltal megenged 
valamit, amit Kant igénybe is vesz. Amit ismét csak a jogi analógiával élve úgy fejez-
hetünk ki, hogy az ész egyetlen, ez vitán felül áll, de két használata van, az elméleti és 
a gyakorlati, s mindkettőnek több megnyilvánulási minősége. A kritikai kanti jelenté-
sét tovább konkretizálhatjuk, ha szembeállítjuk a dogmatikussal. A kritikai filozófia az 
ész hatáskörét vizsgálja, a dogmatikus ellenben ezt elmulasztja. Mi is ez a hatáskör? 
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Elméleti vonatkozásban az ész a tapasztalat előtt a tapasztalatot lehetővé tevő elmemű-
ködéseket vizsgálhatja, de nem terjeszkedhet túl a lehetséges tapasztalaton. Gyakorlati 
működésében viszont teret nyithat az emberi szabadság számára, és a tapasztalati ter-
mészeti világtól független morális törvényeket írhat elő. A hagyományos dogmatikus 
filozófia viszont a tiszta, mindenféle tapasztalattól független elméleti ész hatáskörét 
megalapozatlanul kiterjeszti. Olyan kérdéseket akar megoldani, mint Isten léte, a lélek 
hallhatatlansága vagy a világ térbeli és időbeli végtelensége. Kant kritikai filozófiájára 
rendre használja a transzcendentális minősítést is. Ez is félreviheti az olvasó várako-
zásait, mivel összecseng a transzcendenssel. Utóbbi jelentése a fizikai világon túlira 
utal, amivel a hagyományos metafizika és a teológia foglalkozik. A transzcendentális 
vizsgálat viszont a megismerés elé megy vissza, azzal foglakozik, ami az emberi elme 
működésében lehetővé teszi a tapasztalatot. Az ilyen vizsgálat Kant szerint a metafizikai 
egyedül legitim elméleti eljárása.

Kant meggyőződése, hogy mivel minden megismerést az elme hajt végre, így a 
megismerésben az elme az első és az utolsó is: „a megismeréshez és így a megismert-
hez az elmén keresztül vezet az út. Az elme mögé nem lehet lépni, mert azt is csak az 
elmével tudjuk megkísérelni.” (240) Többen engedtek a kísértésnek, s az elme mögé 
vagy alá akartak hatolni, természetesen elméjük segítségével. Mi van az elme alatt? 
Biológiai-pszichológiai vagy társadalmi, kulturális, gazdasági alap? De mi van azok 
alatt? A mítosz szerint a világot egy teknősbéke tartja a hátán. De „Ki tartja a teknős-
békát?” – Kérdezhetnénk tettetett gyermeki naivitással. Kant szerint a filozófia feladata 
az ilyen kérdések ismeretelméleti értelmetlenségének kimutatása. Ismereteink megszer-
zése során két pólus viszonyul egymáshoz: a szubjektum és az objektum. Mindkettőre 
szükségünk van, de abban a vitában, hogy melyik az elsődleges, Kant a szubjektum 
mellett foglal állást. Boros János ezt Az ítélőerő kritikája elemzése során lábjegyzetben 
foglalja össze igen hatásosan: „A szubjektum és az elmeműködés ugyanis semminek 
sem alárendelhető. Ha van Kantnak fő tétele, akkor ez az.” (258) Kant megkülönbözteti 
a szubjektumot és az objektumot, a szubjektum kitüntetettségét abban is kifejezi, hogy 
közvetítő szerepet tulajdonít neki, de soha nem azonosítja a két pólust. Erre majd mások 
vállalkoznak: Fichte a szubjektív egységet követeli, Schelling objektívet, Hegel a lét és 
a gondolkodás abszolút egységére törekszik, Marx az anyagi-gazdasági viszonyok to-
talitást hirdeti, a hermeneutika a hagyományban oldja fel a szubjektum és az objektum 
ellentétét. Boros János könyvét olvasva arra jutunk, hogy az utódok azon reménye, hogy 
továbbfejlesztik Kantot, nem feltétlenül járt sikerrel. Ez vonatkozik Habermasra is, aki a 
kommunikációban azonosítja az ismeretelméleti pólusokat, s a kommunikációban látja 
annak az elméleti és gyakorlati esélyét is, hogy felszámoljuk azt a meghasonlást, ami a 
különböző kulturális területek között a modernitásban fennáll. Szerinte Kant nagyban 
hozzájárult a különböző kulturális szférák modern megkülönböztetéséhez, de az így 
létrejövő felosztottságot nem érezte sem az egyén, sem a kultúra szintjén problémának. 
Magam úgy vélem, hogy Kant tudatában volt a problémának, a szférák közötti közvetí-
tésre pedig a morált tartotta alkalmasnak.

Morális tanításával is szorosan összefügg, de legalább annyira ismeretelméletéből is 
következik Kant vallásról alkotott nézetrendszere. A vallás a puszta ész határain belül 
című írását sok kritika érte úgy hivatalos részről, mit a szellem embereitől, mondván, 
hogy alárendeli a vallást a morálnak, és agnoszticizmusával az ateizmusnak és a lélek hal-
hatatlanságát tagadó materializmusnak csinál szállást. Boros János a vallásfilozófiai mű 
elemzése során kitér ezekre a problémákra, és azoknak az értékeléseknek ad nagyobb nyo-
matékot, amelyek szerint a kanti vallásfilozófia összeegyeztethető a keresztény tanítással. 
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Isten az elméleti tudomány számára nem megismerhető, nem olyan, mint a többi dolog, 
nincs róla közvetlen tapasztalatunk. Ahogy a hagyományos teológia tanítja: rejtőzködő 
Isten. Ha Isten nem tárgy, nem elmekonstrukció, akkor mi? Kant szerint a gyakorlati ész 
posztulátuma: „követelve feltételezzük létezését” (330), hogy ellentmondásmentesen 
beszélhessünk jóról és a rosszról, és ennek fényében cselekedhessünk. Való igaz, hogy 
a felvilágosodás tanításait kritikailag összegző Kant számára a morál megalapozásához 
nincs szükség a vallásra. De ez megfelel a bibliai tanításának: az ember Isten képmása. 
Ennek megfelelően önmagából, saját gyakorlati eszéből kiolvashatja a morál alaptörvé-
nyét, a kategorikus imperatívuszt, amelynek gyakorlati tartalmi meghatározása ekképp 
szól: „Cselekedj úgy, hogy az ember(i)ségre, mind saját személyedben, mind bárki má-
séban mindenkor mint célra, sohasem mint puszta eszközre legyen szükséged.” (187)

A kötet név- és tárgymutatót, kiterjedt bibliográfiát, valamit részletes jegyzetappa-
rátust tartalmaz, amiben a szerző megadja a saját fordításában idézett kanti szövegek 
német eredetijét is. Kant legfontosabb tételeit vastagon szedve olvashatjuk, ezek pontos 
száma persze vitatható, talán többször is alkalmazható lett volna ez az eszköz. A könyv 
mindenki számára jó szívvel ajánlható, aki már rendelkezik filozófiai alapismertekkel, s 
úgy dönt, elkezd mélyebben megismerkedni Kant filozófiájával. Haszonnal forgathatja 
a szűkebb szakmai körön kívül az egyetemi ifjúság és más tudományok képviselői, va-
lamint a filozófiai iránt érdeklődő nagyközönség.

(Boros János: Immanuel Kant. Budapest, 2018, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont 
Filozófiai Intézet, 477 p.)


